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 مقدمه

کاربری های   مهمترین و وسیع ترین پردیس طراحی و مصوب شده در مجموعه 

مجتمع فرهنگی، تفریحی، گردشگگگگری کو ر، پردیس بای ویا یا اسگگگقا  مو   

 اختصاص داده اس .اس  که حدود یک سوم از مساح  کل مجموعه را به خود 

نیز در  3به فروش رفته اسگگ . فاز ،  2 و 1تا کنو  تمامی  طعات بای ویایی فاز 

 مرحله انجام مطالعات و تصویب و اخذ مجوز های الزم اس . 

 بخشی از اگرچه هدف اصلی موسسه کو ر، کسب درآمد و منابع مالی برای تامین   

هقتاری عمده  2000جتمع هزینه های طرح های انتقال آب اسگگتا  اسگگ  در م 

زیرساخ  ها و   آماده شد  درآمدها تاکنو  صرف اجرای پروژه های متعدد برای  

صفیه          سیسات ت شامل احداث تا س  که  شده ا ، فاضاب تامین نیازهای زیربنایی 

اجرای مخاز ، ایسگگگتگاه های پم اژ و خطون انتقال و توزیع آب ف گگگای سگگگ ز، 

ش قه توز  شرب، اجرای خطون انتقال برق و  احداث مخز ، خط انتقال و  یع آب 

در مجتمع و احداث دسترسی ها و    آ  تجهیزات و تاسیسات و ش قه های توزیع   

معابر اصگگلی و فرعی و ف گگای سگگ ز و برخی نیاز ها و پروژه های کوچک و بزر  

و همچنا  تا تقمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه های  شگگده اسگگ دیگر 

 جدید ادامه خواهد داش . تقمیلی و توسعه ای

 

همقاری و تعامل متقابل خریدارا  و مالقین محترم  طعات بای ویایی و به ویژه           

صول فنی و اجرایی          ضوابط و ا ساز و رعای   ساخ  و  سرمایه گذاری و ا دام به 

توسگگط آنها سگگ ب افزاین رونش و شگگقوفایی و توسگگعه مجتمع همچنین افزاین 

معنای آ  کمک بیشتر به طرح های انتقال آب   درآمد های موسسه می شود که   
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استا  و تسهیل و تسریع در رفع مهمترین مع ل و چالن استا  )کم آبی( اس  

صیب خریدارا            شتر را نیز ن سرمایه گذاری بی سود  ضمن اینقه ارزش افزوده و 

 خواهد نمود.

 

ساز پردی      ساخ  و  صلی مرت ط با  ضوابط و مقررات ا س در این دفترچه به برخی 

اسقا  مو   که در مطالعات راه ردی اولیه، مطالعات آماده سازی و صورتجلسات 

و توافقات مشترک شهرداری، سازما  نظام مهندسی ساختما  و موسسه کو ر بر   

رعای  آنها تاکید شده اس  و همچنین به برخی توصیه های فنی و اجرایی اشاره 

 شده اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ساخ  و ساز و ایجاد ف ای س ز اراضی خود       انتظار می رود مالقین محترم

چشم   توصیه ها و ضوابط مذکور را در جه  کمک به ایجاد مجموعه ای شاداب،   

صوص پیمانقارا  و مجریا  طرف    و  نواز سایگا  و بخ آباد مد نظر  رار داده و هم

  رارداد خود را نیز به رعای  آنها توصیه نمایند.
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 ساختمان باغ ويالهاضوابط ساخت و ساز ( الف

سازی مجتمع فرهنگی، تفریحی    ساس طرح آماده  ستی کو ر حداکثر   بر ا و توری

سقونی در  طعات        ساختما  م شغال  شد که با توجه به تنوع   %15سطح ا می با

مساح   طعات جه  هماهنگی در احداث واحدها و رضای  مالقین و همچنین   

شغال و تراکم ط قات بر       ،رعای  همجواری سطح ا شرافی  و ... میزا   شروی، ا پی

 اساس جدول ذیل طراحی و مجوز احداث صادر میگردد:

 

 (2m ) بر حسب متر مربع زیربنای مجاز با توجه به مساح   طعات سطح -1جدول 

 مساحت قطعه
 هکف 

 حداکثر

 طبقه اول

 حداکثر

متوسط مساحت 

 قطعه

 750 40 135 800تا 

 1000 50 150 1250تا    801از 

 1500 110 175 1750تا    1251از 

 2000 125 200 2250تا    1751از   

 3500 200 300 2251بزرگتر از 

 

 اولوی  با اسقل  بتنی اس (. ) نوع سازه اسقل  فلزی یا بتنی باشد اًترجیح -1
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 معادل متر،  5/1ارتفاع کرسگگگی به میزا  حداکثر     با رعای     احداث زیرزمین  -2

 .همقف بامانع اس  مساح  ط قه

  می باشد. متر 5/3همقف و اول ط قات  کف تا کفارتفاع  -3

، همقف و اول بدو  دستگاه  حداکثر کرسی با احتساب   حداکثر ارتفاع کل بنا -4

 .باشدمی متر 5/8 پله

ها )در صورتی که اشرافی  وجود نداشته باشد و یا ف ا دارای      ارتفاع جا  پناه -5

متر و در صگگورت وجود سگگانتی 70حدا ل  کاربری مسگگقونی ن اشگگد مانند بام( 

متر بیشگگتر  1/1 پناه از باشگگد و در صگگورتی که ارتفاع جا متر می 7/1اشگگرافی  

ارتفاع تمام شگگده خرپشگگته از  گردد الزم اسگگ  تمهیدات سگگازه آ  رعای  شگگود.

 امانع اس .بصورت سطح شی دار هم ب ی آ و اجرا بوده متر 5/2پش  بام 

س   -6 شد        الزم ا شته با سه بر آزاد دا متر  3رعای  حدا ل  .ساختما  حدا ل 

 متر از سایر دیوارها الزامی اس . 3و  سم  مع رفاصله از دیوار 

 باشد.می طول زمین درصد 40میزا  پیشروی ساختما  حداکثر  -7

 باشد.بای الزامی می ف ایدرصد مساح   طعه به  60اختصاص  -8

های  پنجره O.K.B. رعای  اشگگگرافی  در ترازهای باالی همقف الزامیسگگگ        -9

صورتی که ارتفاع کف  همقف  شد، آزاد سانتی  70حداکثر  ط قه همقفدر   متر با

س   سی از      و ا شتر بود  ارتفاع کر صورت بی شرافی  باید از  سانتی  70در  متر، ا

به منظور رعای         .شگگگودبای رعای      طریش دیوارهای پیرامو   قه اول  ما در ط  ا
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با  هایمتر باشگگد مگر اینقه به کمک جا  پناه 7/1 اشگگرافی  الزم اسگگ  حدا ل

 اشرافی  رعای  شود. متر 7/1 ارتفاع

ساح    ان اری با رعای  میزا  حداکثراحداث  -10 مترمربع ، در انتهای بای   15م

 .بامانع اس 

ب   -11 نه     ه هر  طعه زمین  خا یک  نه     بای تلقی می عنوا   خا به ازاء هر  گردد و 

س  ساخ    شود در ف ای باز اطراف       یک واحد پارکینگ الزامی ا صیه می  و تو

 ساختما  محل های پارک اضافه پین بینی  شود.

صره:  سازه  ،اجرای پارکینگ در ف ای باز  ت  سایه     س ک  های تنها با  صورت  )به 

 مجاز اس . مترمربع مساح  25با ( تا 

و باشد  می و غیر  ابل تفقیکط قه اول تح  عنوا  توسعه همقف   احداث  -12

 .عنوا  واحد مجزا تلقی نخواهد شده ب

باشد و تفقیک حد نصاب تفقیقی  طعات مسقونی برابر پیشنهاد طرح می ت صره:

 باشد.کوچقتر مجاز نمیآنها به  طعات 

ها یا تراسمتراژ آالچیش و سگگایه با  در صگگورتی که متصگگل به بنای اصگگلی  -13

سازه    شد و با  س ک و ب ن ا سوب      ه های  شود جزء زیربنا مح صورت باز طراحی 

 شود.نمی

ساح      -14 سقف با حداکثر م سوب   ءمترمربع جز 15احداث تراس م زیر بنا مح

ساس ضوابط   شود. نمی مندرج در دستورالعمل به شرح ذیل جزء    مازاد بر آ  بر ا

 گردد:زیربنا محسوب می
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   بصورت سه طرف پوشیده،   تراس مسقف 
2

3
مساح  مفید  جزء زیربنا و تراکم    

 شود.محسوب می

      ،1 تراس مسگگگقف با یک بدنه
3
مسگگگاح  آ  جزء زیربنا و تراکم محسگگگوب      

 شود.می

    ،سقف با دو بدنه جان ی تراس م
1

2
سوب       ساح  آ  جزء زیربنا و تراکم مح م

 .شودمی

صگگورت این متراژ جزء در ایناحداث سگگقوهای بدو  سگگقف بامانع اسگگ    -15

سوب نمی  شد.       زیربنا مح صل با ساختما  مت ال ته اگر زیر این  شود حتی اگر به 

در احداث سقوها   گردد.زیربنا محسوب می  ء  جزآسقوها ف ای باز باشد متراژ    

 اشرافی  اماک مجاور باید رعای  شود.

 کاری پش  بام الزامی اس .اجرای پوشن روی عایش -16

حد      -17 جاز             بای ویا ت دیل وا جه م به هیچ و جاری و ...  ماتی، ت خد حد  به وا

 باشد.نمی

نصگگب هر نوع تابلوی ت لیغاتی  اب  یا غیر  اب  در معابر عمومی یا   تذکر مهم: 

شد همچنین دیوار       شاهده با داخل  طعات به نحوی که از ف ای عمومی  ابل م

نوشته، نقاشی، ترسیم روی سطوح نما و دیوار که جن ه ت لیغ داشته باشد به هر        

سگگه کو ر برای شگگقل و نوع، مجاز ن وده و هماهنگی با واحد روابط عمومی موسگگ

 هرگونه ت لیغ مجاز ضروری اس .
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شرف به خیابا  با         -18 ساختما  و دیوار م صوب اجرای نمای  ضوابط م مطابش 

راحی نما از طاستفاده صد در صد از سنگ پاک مجاز نیس  لذا الزم اس  برای       

)آجر، سگگیم گل، کاهگل،  مصگگالح ا سگگایربمسگگاح (  %20ترکیب سگگنگ )حدود 

  استفاده شود. سیما ، چوب و...(

قبل از شروع هرگونه عملیات ساخت و ساز با دفتر فنی موسسه       توصیه می شود  ** 

.د      مل روپ ماهن ی مزر پا بع مالکین     مستتتقر دپ ورو ه ه ظاپ می پود  همچنین انت

محترر با کاپشناسان موسسه که حسب موپد دپ زمان ساخت و ساز به محل اجرای          

 کاپ مراجعه می کنند همکاپی نما.ند 

 

 هاي احداث ديوار باغ ويالهاضوابط و توصيه( ب

 

نه ا دام اجرا ی       -1 مالقین محترم   ل از هر گو عاد ، الزم اسگگگ   ندازه  ،اب ها و  ا

صورتی        شوند در  صح  آ  مطمئن  صات پیرامو  زمین خود را کنترل و از  مخت

ها از بین رفته یا جابجا شگگده اسگگ  ضگگمن مراجعه به واحد   که عا م و نشگگانه

 برداری موسسه کو ر آنها را احیا نمایند.نقشه

ه ها و مختصات زمین ب در هر صورت مسئولی  انط اق دیوارکشی با ابعاد و اندازه   

 باشد. الک میعهده م
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مطلقاً ممنوع اس    و ف ای س ز   نصب و تع یه درب ماشین رو در معابر اصلی    -2

 رار  فرعی سازی در معابر های مصوب طرح آماده و درب ماشین رو براساس نقشه   

 نیس .ضمناً تع یه درب ماشین رو در محل پخی  طعات دو ن ن مجاز  دارد.

های مجاور خود با صگگگاح ا  زمین شگگگود مالقین محترم مقدمتاًتوصگگگیه می -3

تماس گرفته و حتی المقدور دیوارکشی در اضاع مشترک را هماهنگ و همزما  

جویی کنند و هم اختاف  های اجرای دیوار صگگگرفه  انجام دهند تا هم در هزینه    

 های مجاور را با هماهنگی و توافش تنظیم نمایند. ارتفاع زمین

انتظار  و شیارهای در زما  اجرای دیوار، پین بینی لوله های غاف توصیه مهم:

شی گاز، مخابرات  شنایی محوطه و  برای لوله ک دیوار، دزدگیر و دوربین انجام ، رو

 از تخریب دیوار و ایجاد هزینه های اضافی جلوگیری گردد. بعداً شود تا

مین اطراف دلیل بادخیز بود  منطقه، همچنین احتمال مرطوب شگگگد  ز    ه ب  -4

شناژ افقی و عمودی برای دیوارها   صیه می پی دیوارها، موکداً اجرای  ، در شود تو

و تخریب احتمالی دیوار آسگگیب  ،ترک خورد  مقا صگگورت عدم اجرای شگگناژ ا 

 باشد.  که هرگونه عوا ب ناشی از آ  به عهده مالک می وجود دارد
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که  متریسانتی 35و  22دیوار آجری شناژ  ا م جزییات اجرایی پیشنهادی برای 

سازی در طرفین   شده  آ با نما شتری خواهد یاف  در    و تقوی   ستحقام بی  ذیل ا

 .باشد(متر می 5/2نماین داده شده اس . )ارتفاع متوسط دیوار حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تراز ارتفاعی زمین زیر دیوار و استحقام نس ی سطح زیر پی ضرورت  -

  شود درمحل مشخص می کرسی چینی و ارتفاع آ اجرای 
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در مواردی که محل احداث دیوار گود بوده و یا نخاله ای در محل وجود دارد،  -

کنی در بسترمناسب انجام شده و در عمش زیاد به جای شفته آهقی  لوه پی

 شود.سیما  توصیه می –سنگ با مات ماسه 

کنی دیوارهای مجاور اجرا شده، پیالزم اس  برای پرهیز از آسیب زیرساختهای  -

 مع ر با دس  انجام شود.
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 شود.متر توصیه می 5حداکثر فاصله شناژهای  ا م از یقدیگر  -

 شناژهای  ا م باید از پایین به شناژهای افقی زیر دیوار متصل شود. -

صورتی  - شود، رعای  آ ین       در  ستفاده  سنگ ا شن نهایی دیوار از  نامه که در پو

 های مرت ط با آ  الزامی اس .
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 شماتیک دیوار محوطه                                
                            

صورتی که طول دیوار بین از   -5 شد باید درز ان سان تع یه گردد،    16در  متر با

نزدیقترین فاصله درز ان سان از   د؛ همچنین شو ها اجرا درز ان سان ن اید در کنج 

 متر باشد. 8ها باید کنج

ستفاده از خدمات مشاورین ذیصاح برای نمای سم  مع ر         -6 موسسه کو ر با ا

نه     غات نمو با با ضگگگوابط و      های الگویی از طرح دیوار  ناسگگگب  های متنوع و مت

س  که مالقین محترم می کاربری ضمن مراجعه به های طرح تهیه کرده ا  توانند 

و ماحظه آنها و اعمال نظرات و اصگگاحات مورد نظر  مجتمعدفتر موسگگسگگه در 

 .خود از آنها استفاده نمایند
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های مذکور ذیا نشا  داده شده اس ؛ نقشه و نماهای بیشتر  ای از تیپ** نمونه

 در دفتر فنی پروژه  ابل مشاهده اس .
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سب برای دیوارهای اطراف بای ویاها   -7 س  5/2حدود ارتفاع منا صیه   ؛متر ا تو

شتر یا خیلی    می ساخ  دیوار با ارتفاع خیلی بی شود جز در   شود از  کمتر پرهیز 

در این صگگورت عدم سگگانتیمتر باشگگد  70مواردی که کرسگگی سگگاختما  بین از 

لیه  اتوا  از طریش افزاین ارتفاع دیوار تا منتهی  اشگگگرافی  به اماک مجاور را می   

تراس باالتر   کفسگگگانتیمتر از  70/1روی دیوار  ی که  به ترتی  تأمین نمود تراس 

ساز          ساخ  و  ضوابط  شرافی  به اماک مجاور رعای   شد )برای جلوگیری از ا با

 .الزامی اس (

روها الزم اسگگ  با توجه به ع ور کابل برق در پیاده رو معابر و عرض کم پیاده -8

های الزم با هماهنگی    ل از هرگونه ا دام به حفاری پی دیوار مشگگگرف به معابر،   

انجام شود تا آسی ی به    برداری موسسه )مستقر در پروژه(   کارشناسا  واحد بهره  

 کنی دیوار مذکور باید با دس  انجام شود.ضمنا پی تاسیسات بر ی وارد نشود.

و باغچه  نخاله و خاک در سگگطح آسگگفال  معابر ،ی مصگگالح سگگاختمانیتخلیه -9

س ز    شی از آ        های ف ای  سارت نا سئولی  ج را  هرگونه خ ممنوع بوده و م

 باشد.بعهده مالک می

 ی مصالح، پس از پایا  عملیات ساخ  و ساز الزم اس  مالقین محترم کلیه    -10

های اطراف خود را ازاد با یمانده در معابر مجاور و زمینگ های ماکگ ها و خهگ نخال

س  حمل       و به نقان تخلیه مجاز که توسط  آوریجمع شده ا شهرداری مشخص 

 نمایند.
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ی غیرمجاز و بدو  هماهنگی و آسیب رساند  به تاسیسات     هرگونه استفاده  -11

ش قه   شامل  سفال  معابر،  برق، های آب،عمومی  س ز   سنگ جدول  آ ها و ف ای 

برای  .عمومی ممنوع بوده و در صگگورت مشگگاهده برابر مقررات ا دام خواهد شگگد 

شرب     ستفاده از آب  س ز     وا ش قه ف ای  س   و برق   ضمن های موجود الزم ا

 نس   به پیگیری اخذ انشعاب ا دام شود. موسسهمراجعه به 

متر از سگگگانتی 80های داخل واحدها، حدا ل شگگگود ل ه باغچهتوصگگگیه می -12

 دیوارها فاصله داشته باشد.

 رو غیرمجاز اس .حفر هرگونه چاه در پیاده -13

زما  عقد  رارداد با عوامل اجرایی و پیمانقارا  و کارگرا  مالقین محترم در  -14

رعای  موارد ذیل را به آنها       ، و بخصگگگوص رانندگا  خودروهای حمل مصگگگالح     

 گوشزد و تاکید کنند:

  ی ف ای س ز برای مصارف شرب و بهداش  و ساخ  و        آب موجود در ش قه

 .ساز مناسب نیس 

  معابر آسفال  ممنوع اس .تردد ماشین آالت چرخ زنجیری در 

   ناژ مجاز بارگیری نموده و حتما درب عقب             کامیو های حمل بار باید در ت

سب         سرع  منا شند و با  شته با ساع  و در الین  انونی تردد   50دا کیلومتر بر 

 نمایند.

   ستقیم جک شین از تماس م و پمپ بتن  جر قیل آالت مثل بیل مقانیقی،ما

 .تراورس یا تخته در زیر جک استفاده نمایند حتماً ازو  با آسفال  جلوگیری شده
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 مراحل اخذ انشعاب آب شرب، آب فضاي سبز و برق( ج

  

توانند با مراجعه به     اند می مالقین محترمی که مراحل تحویل زمین را طی کرده    

موسسه ا دامات اداری الزم جه  اخذ انشعاب آب ف ای س ز، دریاف       فنی دفتر 

اخذ انشگگعاب آب شگگرب از شگگرک  آب و فاضگگاب شگگهری و   نامه جه  معرفی

نامه جه  اخذ انشگگگعاب برق از شگگگرک  توزیع برق را پیگیری         دریاف  معرفی  

 .نمایند

       شعاب به  طر شرب برای هر واحد یک ان شعاب آب  ان
1

2
شرک       اینچ توسط 

های انشگگگعاب واگذار    آب و فاضگگگاب پس از تشگگگقیل پرونده و پرداخ  هزینه      

صارف           .شود می شهر بوده و برای م ش قه  شابه آب  ش قه مذکور م کیفی  آب 

و سایر   و استفاده از آ  برای آبیاری ف ای س ز    پین بینی شده شرب و بهداش    

 .ممنوع اس  مصارف

  اینچ توسگگط  1انشگگعاب آب ف گگای سگگ ز برای هر واحد یک انشگگعاب به  طر

آب  .شود عاب واگذار میهای انش موسسه کو ر پس از تشقیل پرونده و اخذ هزینه   

ش قه مذکور پساب تصفیه شده انتقالی از تصفیه خانه فاضاب شهر یزد اس  و          

صرفاً برای مصرف آبیاری درخ  و ف ای س ز مناسب اس  استفاده برای مصارف 

ریزی توزیع آب ش قه همچنین برنامه شرب و بهداش  از آب مذکور مجاز نیس .

آب صگگرفاً در سگگاعات آبیاری ف گگای سگگ ز و   مذکور به ترتی ی اسگگ  که جریا 
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سایر زما    ها مطابش برنامه آبیاری در لولهدرخ  شته و در  ها آب در ها جریا  دا

 ش قه ف ای س ز وجود ندارد.

  شعاب برق تک فاز   برقتامین برای شده   32هر واحد، یک ان آم ر پین بینی 

س .  مراجعه و پس از آ  با اخذ موسسه   فنی الزم اس  مالقین محترم به دفتر   ا

شگرک  توزیع   دفاتر پیشگخوا  و  معرفی نامه از دفتر موسگسگه کو ر و مراجعه به  

 .مراحل تشقیل پرونده و اخذ انشعاب را پیگیری کنند 1ناحیه  برق

 

 تعويض يا اصالح خاك و درختكاري، آبياري( د

 

  ساح  هر  طعه بای ویا برای احداث بای در نظر  از %60حدا ل شده   م گرفته 

س   شرایط ا لیمی و  انواع درخ  .ا ها و گیاها  مثمر و غیرمثمر و تزیینی که با 

سی      شنا شتری دارند طی مطالعات کار سازگاری بی سایی    ،آب و خاک منطقه  شنا

ستقر در              سه م س س ز مو سا  ف ای  شنا شده و مالقین محترم با مراجعه به کار

ند اطاعات الزم را جه      دفتر مجتمع می گیاهی   های انتخاب بهترین گونه  توان

 کسب نمایند.

  و الزم اس    س  ا ضعیف باف  و کیفی  عمومی خاک منطقه برای درختقاری

شود     صاح  سب جایگزین یا ا صیه  ؛با خاک منا سی و فنی در این    تو شنا های کار

 ؛گیردمی اختیار مالقین  رار زمینه نیز توسط کارشناسا  ف ای س ز موسسه در       

مالقین  صگگگد تعویا خاک را داشگگگتند حتماً باید در عملیات    در صگگگورتی که 



 

18 

 

تا از ریختن خاک در مسگگگیرهای رف  و برگشگگگ   نمایندبارگیری و حمل د   

برداشگگ  شگگده نیز با  مازاد خودداری شگگود. همچنین در مورد محل تخلیه خاک

 . الزم به عمل آورند یهماهنگ موسسه  فنی و اجراییواحد 

  خانه تصگگفیهپسگگاب آب مورد نیاز برای ف گگای سگگ ز عمومی و باغات از محل

ستاندار         صفیه الزم مطابش ا شده و پس از ت شهر یزد تامین  ضاب  های معت ر دفا

اژ، خطون  های پمالمللی و ع ور از تاسیسات تصفیه تقمیلی، ایستگاه     ملی و بین

م فشگگار و دبی و شگگ قه های فیلتراسگگیو  و تنظیانتقال، مخاز  ذخیره، ایسگگتگاه

ها هدای  ها و بوتهای به پای درخ توزیع، نهایتاً توسگگط سگگیسگگتم آبیاری  طره 

ش  درخ  حتمًا ا دام به        می س  که مالقین پس از کا ضروری ا شود بنابراین 

انجام شود   مناسب ای نمایند تا هم آبیاری به صورت  اجرای سیستم آبیاری  طره  

 شود.و هم از هدررف  آب جلوگیری 

 به  نهایتاً نظام آبیاری ف گگگای سگگگ ز هم در ف گگگاهای عمومی و هم در باغات

و در ساعات و تاریخ های مشخص متناسب با     و متمرکز ریزی شده صورت برنامه 

سا  و گروه بهره      شنا سط کار شود و  برداری تنظیم و اجرا مینیاز آبی گیاها  تو

ش قه آبی    یمالقین س   به درختقاری و اجرای  ای در واحد خود و اری  طرهکه ن

الزم اس  جه  برنامه ریزی  اند خرید و وصل انشعاب آب ف ای س ز ا دام کرده    

  د .ینو هماهنگی آبیاری واحد خود به مسئول ف ای س ز موسسه مراجعه نما


